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التطبيق 
 ؛ تنطبق هذه السياسة على: عالميةبصفتها سياسة 

  في   له  التابع  المكتب  خالل  من  أعماله  ينفذ  الذي)  المتحدة  المملكة  في  الرئيسي  مقرها  ذلك  في  بما  ،.Plan International, Inc (أ
  كفروع   بعضها   يعمل   أخرى  مكاتب   وأي   االتصال   ومكاتب  واإلقليمية  الق طرية   مكاتبه   وجميع(  Plan Limited  المتحدة   المملكة
 . تابعة  كمكاتب اآلخر والبعض

 ؛ إنترناشونالمنظمة بالن  التي وقعت على اتفاقية األعضاء واتفاقية الترخيص مع 1جميع المنظمات الوطنية  (ب 

 . العالميةاللتزام بالسياسات األخرى التي توافق على ا المكاتبجميع  (ت 

 (. يشار إليها باسم "نحن" في هذا المستندمن الممكن أن "، أو إنترناشونال بالن  مكاتب"  )مجتمعةً؛

الذين يجب عليهم االمتثال    4والزوار   3والمنتسبين أو العقد(،   االرتباطأحكام )بغض النظر عن طبيعتهم و  2تنطبق السياسة على جميع الموظفين
للقيم والسلوك    العالمية متطلبات اإلبالغ وفهم العقوبات التي قد يتم تطبيقها على انتهاكات هذه السياسة. تماشياً مع السياسة  يشمل  لمتطلباتها، بما  

خارج ساعات العمل وفي جميع جوانب  و ضمن  والتي تتضمن مدونة قواعد السلوك، تعد هذه السياسة ملزمة للموظفين    ؛واإلبالغ عن المخالفات
 . حياة الموظف 

أو غيرها من  أنظمتها  إجراءاتها أو    سن  تقوم ب أن    ،  Plan International, Inc، بما في ذلك  إنترناشونالبالن    مكاتبيتعين على كل من  
يتطلب  حيثما  .  العالمية لهذه السياسة  من االمتثال موظفيها )و / أو، عند االقتضاء، المتعاقدين والشركاء اآلخرين(  تمك ن  الوثائق التنظيمية التي  

والمنظمات الوطنية تعزيز المعايير والمتطلبات المنصوص عليها    Plan International, Incيجوز لمكاتب    ؛القانون أو الممارسات المحلية
 . في هذه السياسة 

مخاوف    ةاإلبالغ عن أي بموجب هذه السياسة  معني    إنترناشونالبالن    في المجتمع الذي تعمل فيه منظمة   فردو / أو بالغ و / أو    5فل يحق ألي ط
 ة. كوى عبر إجراءات اإلبالغ المناسبة والمتاحتقديم ش أو اشتباهات أو ادعاءات أو 

 
 الوصول 

 :  العالميةيغطي النطاق الوقائي لهذه السياسة  

 و بالن إنترناشونال أو برامجنا / مشاريعنا؛بمنظمة عاًما، بغض النظر عن ارتباطهم  18جميع األطفال، الذين تقل أعمارهم عن  •

،  إنترناشونالات منظمة بالن  أي طفل أو بالغ مستهدف أو نعرف أنه سيتأثر على الفور بواحد أو أكثر من مشاريع أو مخرجات مبادر •
 في البرنامجيشمل المشاركين  فإن عملنا يصل إلى و؛  تركز على األطفال  منظمةً ن عتبر  بينما    6.مشارك في البرنامجالب يلي  فيما    ممشار إليهال

 7سنهم. ن مسؤولية حماية هؤالء المشاركين في البرنامج بغض النظر عه يقع على عاتقنا من جميع األعمار، وبالتالي فإن 

أيًضا  ، بل العالميةضد أي طفل أو مشارك في البرنامج، ليس فقط القيم والمبادئ التي نتمسك بها كما هو موضح في هذه السياسة  8يعتبر العنف 

التأكد من أن األطفال والمشاركين في البرنامج ال يتعرضون  في تكليفنامن الضروري فلذلك، . تعارض بشكل مباشر مع أهداف عملناي 

 
 للحصول على التعريف الكامل  1بالن إنترناشونال إنك. يرجى االطالع على الملحق  اتفاقية األعضاء واتفاقية الترخيص معمنشأة قانونية وقعة   1
مكتب بالن  باإلضافة إلى األفراد الذين يتم الدفع لهم من خالل من مكاتب بالن إنترناشونال األفراد الذين يتلقون راتبًا منتظًما مقابل العمل في أي   2

 للتعريف الكامل للموظفين  1يرجى االطالع على الملحق . آخر مكتبولكنهم موجودون في عن طريقه أو ناشونال إنتر
من بين  ون يشملهم و. و دعمهمكتب بالن إنترناشونال أاألجر والذين التزموا بالعمل مع ي وغير مدفوع من مدفوعيمجموعة من األفراد المتعاقد معهم   3

اإلدارة والمتطوعين )بما في ذلك المتطوعين من المجتمع( والمتدربين والجهات الراعية والباحثين والجهات المانحة واالستشاريين  أعضاء مجلس ؛ آخرين

ملحق  يرجى مراجعة المكتب بالن إنترناشونال(. والموظفين و / أو ممثلي المنظمات الشريكة والحكومات المحلية )عند العمل باتفاقية شراكة مع تعاقدين والم

 لمنتسبللحصول على التعريف الكامل ل 1
د يكون مكتب بالن إنترناشونال. ق مجموعة من األشخاص الذين يزورون مكاتبنا أو برامجنا / مشاريعنا وقد يتواصلون مع األطفال والشباب من خالل   4

 للحصول على التعريف الكامل 1ى الملحق يرجى االطالع عل. الزائر صحفيًا أو إعالميًا أو باحثًا أو راعيًا زائًرا أو مشهوًرا
يرجى االطالع  . من اتفاقية حقوق الطفل( 1عاًما )المادة  18دون سن  -أطفال من هويات جنسانية أخرى  أو شاب أو شابة أو فتى أو فتاة  -أي شخص   5

 للحصول على التعريف الكامل للزائر  1على الملحق 
  اتج المشروع أو المبادرة؛ بغض النظر عما إذا كان يتم تسليمها مباشرة من قبلوتأثر على الفور بواحد أو أكثر من نأي طفل أو بالغ مستهدف، ونعلم أنه سي  6

للحصول على التعريف الكامل للمشارك في  1يرجى االطالع على الملحق بالن إنترناشونال.  أو من قبل شركاء أو منظمات تعمل نيابة عنبالن إنترناشونال 

 البرنامج 
في حين أن هؤالء المشاركين في البرنامج هم من البالغين  . عاًما  18نحن ندرك أن برامجنا / مشاريعنا قد تصل إلى المشاركين الذين تزيد أعمارهم عن   7

يشمل  . نحتفظ بواجب الرعاية تجاههمنحن وقد ال يحتاجون إلى اعتبار خاص، كما هو الحال مع األطفال، إال أنهم ال يزالون بحاجة إلى الحماية من العنف و

الذين   –الشابات والشبان والشباب من هويات جنسانية أخرى  -" أو "الشباب" بما يتماشى مع تعريفات األمم المتحدة األفراد اليافع / اليافعينمصطلح "

و "البالغين". ندرك أن الشباب الذين نعمل معهم لديهم  تمتد هذه المجموعة إلى فئات "األطفال" و "المراهقين" . عاًما 24و  15تتراوح أعمارهم بين 

 احتياجات حماية خاصة تتطلب اعتباًرا متميًزا
المعاملة  يتم استخدام العنف في جميع أنحاء هذه السياسة لوصف جميع أشكال العنف الجسدي أو العقلي، أو اإلصابة أو اإلساءة، أو اإلهمال أو سوء   8

يتكون العنف من أي شيء يقوم به األفراد أو  . النفسي، واالعتداء واالستغالل الجنسيين، والتحرش، واالستغالل التجاري أو غيرهالعاطفية أو العنف 

و محتمل  الجماعات أو المؤسسات أو المنظمات أو يفشلون في القيام به، عن قصد أو عن غير قصد، والذي ينتج عنه أو يحتمل أن يتسبب في ضرر فعلي أ

 للتعريف الكامل للعنف  1يرجى االطالع على الملحق . بالغال شخص الشاب أو ال لطفل أو تطور اوبقاء و / أو  لكرامة
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فعالياتنا برامجنا / مشاريعنا وفي أو االستغالل أو أي شكل آخر من أشكال العنف بسبب مشاركتهم معنا أو  10أو سوء المعاملة  9للضرر 

تم إحالتهم إلى السلطات المختصة وخدمات الدعم و  ت سفمشاركين في البرنامج للعنف في المجتمعات، غير العندما يتعرض األطفال . وعملياتنا

 .يمكن القيام بهحسبما الحاجة /  حسب األخرى حسب االقتضاء /  إعداد البرامج وتدخالت تنا في حماي سيتم شمولهم  أو  /

 

نتعهد بها لحماية األطفال والمشاركين في  االستجابة واإلحالة التي تدابير اإلجراءات الوقائية ووالمسؤوليات  لحماية ضمان السالمة واشمل ي 

  العالميةيجب قراءة هذه السياسة االعتداء الجنسي. الحماية من التحرش واالستغالل و بالنسبة لنا حمايةضمان السالمة وال شمل ي . البرنامج

 موقفنا الواضح والصريح منتقدم تي  والاالعتداء الجنسي  التحرش واالستغالل وبخصوص منع  إنترناشونالمنظمة بالن باالقتران مع سياسة 

بين االعتداء الجنسي التحرش واالستغالل و ألطفال والمشاركين في البرنامج والتزامنا بمنعاالعتداء الجنسي تجاه االتحرش واالستغالل ومنع 

يشمل حماية  ه " فإن  والحماية ضمان السالمة   يجب أن يكون مفهوماً أنه عندما نستخدم مصطلح "؛ العالميةعند قراءة هذه السياسة . الموظفين

 . األطفال والمشاركين في البرنامج من جميع أشكال العنف الجنسي

 

. العالميةأثناء تنفيذ هذه السياسة بعناية والهويات االجتماعية المختلفة  )تعدد الجوانب(  11ية والتقاطعالعتبار النوع االجتماعي نحن ندرك الحاجة 

 منظور النوع اإلجتماعي اندعمي  والحمايةضمان السالمة  لدينا واستجابتنا لمخاوف   12والحماية ضمان السالمة يجب أن نتأكد من أن نهج 

النوع  بشكل كامل بعين االعتبار هج يأخذ بمثابة ن متعدد الجوانب المستجيب للنوع االجتماعي  13والحماية ضمان السالمة عتبر ي ي. والتقاطع

كيف يمكن بالمقابل لفرد والهويات والتجارب االجتماعية المتداخلة لفهم مدى تعقيد التحيز و / أو عدم المساواة التي يواجهونها، أو االجتماعي ل

.  واالستجابة لهاالخاصة بالفرد   والحمايةضمان السالمة تحديد احتياجات من أجل نستخدم هذا الفهم . نحن أن يؤدي ذلك إلى زيادة االمتيازات

المعايير الثقافية /  بعين االعتبار والحمايةضمان السالمة ميم المشاريع والبرامج وتدابير اتصالخاصة بنا وتقييمات المخاطر يجب أن تأخذ 

علومات حول  لمزيد من المللحصول على ا 2انظر الملحق  14. جميع نقاط الضعف المتداخلةمع بالكامل المجتمعية وأن تكون على دراية بها 

 .التقاطعية

 

 الغاية 
على ذلك، قد يكون األطفال   عالوةً ت. أن العنف منتشر في جميع أنحاء العالم وفي جميع المجتمعا  إنترناشونالبالن  تدرك منظمة

أو توجههم الجنسي نوعهم االجتماعي بسبب  مثالً بسبب هوياتهم المتداخلة، بشكل كبير لعنف خطر ال وعرضةً  مهمشينوالبالغون 

 . هم أو مرضهمأو أصلهم العرقي أو إعاقتهم أو سن  

 

 إن الغاية من هذه السياسة هو ضمان أن: 

 

أهمية منع العنف بجميع أشكاله ومسؤوليتهم عن ضمان أال يؤدي سلوكهم وعملهم إلى  يدركون  والزوار  والشركاء  جميع الموظفين   •
 ذى ضد طفل أو مشارك في البرنامجاألعنف أو ال

 دورهم في منع العنف واألذى باإلضافة إلى عواقب انتهاك هذه السياسة  يدركون  والزواروالشركاء جميع الموظفين  •

مخاوف تتعلق بالعنف واألذى ويمكنهم الوصول إلى    ةمسؤوليتهم عن اإلبالغ عن أي يدركون  والزوار  والشركاء  جميع الموظفين   •
 إرشادات واضحة حول كيفية اإلبالغ عن االنتهاكات المشتبه بها لهذه السياسة 

 والمنتسبينالتزامنا بالتمسك بأعلى مستوى من السلوك الشخصي والمهني بين الموظفين  يدركون  والزوار    والشركاء ظفين  جميع المو •
اإلنسانية التي تزداد فيها نقاط الضعف، مما يضمن    عداداتأو الزائرين لها، ال سيما اإل إعداد البرامج  العاملين في سياقات  وار  والز

 وجميع مخاوف الحماية إبالغات  اتخاذ أي إجراء بشأن أي عدم التسامح مطلقًا مع عدم 

ي ضرر يلحق بهم ينشأ عن تصرفات وسلوكيات موظفينا ألواالستجابة  مسؤولياتنا لمنع  يدركون األطفال والمشاركون في البرنامج •
 . وزوارنا وطرق اإلبالغ عن مثل هذه الحوادث ومنتسبينا

بيان السياسة

 
للتعريف الكامل   1أي تأثير ضار مقصود أو غير مقصود على الرفاهية الجسدية أو النفسية أو العاطفية للطفل أو الشاب. يرجى االطالع على الملحق   9

 للضرر
ال العنف الجسدي أو العقلي واإلصابة أو العنف واإلهمال أو المعاملة بإهمال وسوء المعاملة العاطفية أو العنف النفسي واالعتداء  يشمل جميع أشك  10

 للتعريف الكامل لإلساءة  1واالستغالل الجنسيين والمضايقات واالستغالل التجاري أو غيره. الملحق 
رق والطبقة والع  والنوع االجتماعي إطار نظري لفهم كيفية تقاطع جوانب الهويات االجتماعية والسياسية للشخص )على سبيل المثال الجنس ية هي التقاطع 11

يرجى  . لخلق أشكال مترابطة من التمييز واالمتياز هاواإلعاقة والمظهر الجسدي والمشارك في البرنامج وما إلى ذلك( وتداخلة نا والديي الجنسالتوجه و

 لمزيد من المعلومات 2يمكنك أيًضا االطالع على الملحق ية. للحصول على التعريف الكامل للتقاطع 1االطالع على الملحق 
أو مشارك في  المسؤوليات والتدابير الوقائية واالستجابة واإلحالة التي نتعهد بها لحماية األطفال والمشاركين في البرنامج وضمان عدم تعرض أي طفل    12
 للحصول على تعريف كامل لضمان السالمة واألمن  1لبرنامج ألي شكل من أشكال الضرر نتيجة ارتباطهم بالمنظمة. يرجى االطالع على الملحق ا

 المستجيب للنوع االجتماعيلضمان السالمة واألمن التقاطعي وللحصول على تعريف كامل  1يرجى االطالع على الملحق   13
انظر الملحق  . المقيدة بهوياته االجتماعية والسياسية على تجنب العنف واالستغالل وسوء المعاملة أو مقاومته أو التأقلم معه أو التعافي منهقدرة الشخص،   14

 للحصول على التعريف الكامل  1
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 يلي: نحن نلتزم بالكامل بما 

آمنة و • ثقافة  والموظفين  دامجة  خلق  البرنامج  في  أثناء    بالنجاحوالزائرين    والمنتسبينتسمح لألطفال والمشاركين  باألمان  والشعور 
لألطفال    المشاركة الفعالة نحن نشجع  .  مخاوف  ةدعم الناس لفهم حقوقهم وممارستها واإلبالغ عن أي ت و  إنترناشونالبالن    التعامل مع

 والمشاركين في البرنامج في حمايتهم

 15والعنف، بما في ذلك التحرش   الضرردوافع عدم المساواة بين الجنسين وعالقات القوة غير المتكافئة التي يمكن أن تؤدي إلى    تناول •
الجنسي   16واالستغالل  خالل    17واالعتداء  السالمة  من  األطفال  والمتداخل    والحماية ضمان  لجميع  االجتماعي  للنوع  المستجيب 

 والزائرين  والمنتسبينوالمشاركين في البرنامج من جميع أشكال العنف من قبل الموظفين  

تعزيز وصقل ومشاركة قدرات جميع الموظفين والشركاء والزوار لكي يدركوا، ويتم دعمهم في تحقيق أدوارهم ومسؤولياتهم الوقائية   •
يمثل خطًرا على األطفال والمشاركين في    من الممكن أنلضرر. نحن نتخذ إجراءات إيجابية لمنع أي شخص  وواجبهم بعدم إلحاق ا

 البرنامج من االنخراط معنا 

والتدخالت والبيئات التي تحترم وتعترف وتستجيب الحتياجات  يات  نهجمتعزيز الممارسات اآلمنة لألطفال والمشاركين في البرنامج وال •
السالمة   أساس    والحمايةضمان  على  البرنامج  في  والمشاركين  األطفال  يواجهها  التي  المختلفة  الحماية  ومخاطر  نوعهم  المحددة 

 ولن نتسامح معها  عدم المساواة أو التمييز أو اإلقصاء نحارب سوف . وهوياتهم األخرىاالجتماعي 

نحن ملتزمون بضمان وجود  التحرش واالستغالل واالعتداء الجنسي.    شجيع وتسهيل وتلقي جميع التقارير المتعلقة بالحماية أو مخاوفت  •
 واألطفال والمشاركين في البرنامج والمجتمعات ككل الشركاء آليات مناسبة وكافية ويمكن الوصول إليها إلعداد التقارير للموظفين و

فة إجرائية وسرية لجميع الشكاوى واالدعاءات والحوادث المتعلقة  االستجابة في الوق  • ت المناسب وبطريقة فعالة وآمنة وشاملة ومنص 
ومصالحهم الفضلى هي أمر أساسي ألية جهود  آرائهم  ، والتأكد من أن وجهات نظر الضحايا / الناجيات و  والحماية بضمان السالمة  

ال نتسامح مطلقًا مع عدم  . نحن وتقديم الدعم الالزم للضحايا / الناجيات   والحمايةالسالمة بضمان مخاوف تتعلق  ةي واالستجابة أللمنع 
 التحرش واالستغالل واالعتداء الجنسي  وتقارير والحماية ضمان السالمة  اتخاذ أي إجراء بشأن  

 المتطلبات واجبة التطبيق 

يصف إطار عمل القيم غايتنا. كيف يجب أن نعمل لتأمين التغييرات التي نريد رؤيتها في العالم ولتحقيق بالن إنترناشونال  تحدد قيم

عيش بهذه القيم والوفاء من أجل اللتصرف لبمبادئ القيادة النسوية، من الناحية العملية كيف نحتاج  مالمدع  ووالسلوكيات الخاص بنا، 

هذه السياسة مدفوع بالتزامنا بهذه القيم ومجموعة وتطبيق  والحمايةالسالمة   بضمانالتزامنا  إن.  بالتزاماتنا واستراتيجيتنا القيادية

 .المبادئ التوجيهية التالية
 

 المبادئ التوجيهية
 

ح  عاًما بحقوق متساوية في الحماية من جميع أشكال العنف كما هو    18الحقوق غير المتنازع عليها: يتمتع جميع األطفال دون سن   .1 مصر 
من اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل. باإلضافة إلى ذلك؛ يقر  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بحقوق اإلنسان األساسية   19به في المادة 

 وكرامة الناس وقيمتهم وحقوقهم المتساوية في أي سن. 

السن  غض النظر عن أي هويات قد يحملونها بما في ذلك: وتدعم حقوق جميع األطفال والمشاركين في البرنامج ب بالن إنترناشونال  تحترم

أو   رق واللغة والمعتقدات السياسيةرقي واللون والع  والخصائص الجنسية والتوجه الجنسي والجنسية واألصل الع  النوع االجتماعي والجنس و

الخلفية االجتماعية االقتصادية أو الثقافية أو الطبقة أو أي تاريخ أو الحالة االجتماعية أو اإلعاقة أو الصحة البدنية أو العقلية أو األسرة أو  الدينية

 . دم المساواة واإلقصاء والتمييز ولن يتم التسامح معهامحاربة عسيتم م. مع القانون أو أي جانب آخر من خلفيتهم أو هويته النزاعمن 

 

سيتم اتخاذ القرارات المتعلقة باألطفال والمشاركين في  ، وتحقيق إمكاناتهميجب تمكين جميع األطفال والمشاركين في البرنامج وتشجيعهم على 

سيتم تشجيع األطفال  . البرنامج قدر اإلمكان بمشاركتهم وبما يخدم مصلحتهم الفضلى مع إيالء االعتبار الكامل لكيفية تأثير هذه القرارات عليهم

 . المناسب" وفقًا ألعمارهم ومستوى نضجهمالقدر حهم "والمشاركين في البرنامج على التعبير عن آرائهم وسيتم من 
 

منظمة بالن إنترناشونال أن أي شكل من أشكال العنف غير مقبول ولن يتم التسامح مع أي  ؤمن  عدم التسامح مع التقاعس عن العمل: ت  .2
نحن ندرك أن عدم التسامح ال يعني عدم وجود تقارير أو حوادث، كما أنه ال يعني .  والحماية  السالمةبضمان  تقارير عن أي مخاوف تتعلق  
فإن  بدالً من ذلك،  .  إنهاء العقود أو التوظيف دون اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة والتحقيقاتينتج عنها  أن جميع تقارير االنتهاكات س

، مع  والحماية  السالمة  بضمانعالجة جميع المخاوف واالدعاءات المتعلقة  عدم التسامح مع التقاعس عن العمل يعني أننا سنعمل على م

 
غوب فيه ذي طبيعة جنسية أو  تقدم جنسي غير مرحب به أو طلب غير مرحب به للحصول على خدمات جنسية أو االنخراط في سلوك آخر غير مر  15

 للحصول على التعريف الكامل  1انظر الملحق . يعرض نفسه بشكل غير الئق
وهي تشمل الربح المادي أو االجتماعي أو السياسي من  ، أي إساءة فعلية أو محاولة استغالل لموقف ضعف أو قوة تفاضلية أو ثقة ألغراض جنسي   16

 االستغالل الجنسي لآلخر
للحصول على التعريف   1انظر الملحق . جسدي الفعلي أو المهدَّد به ذي الطبيعة الجنسية، سواء بالقوة أو في ظل ظروف غير متكافئة أو قسريةالتدخل ال  17

 الكامل 
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إجراءاتنا   تكون  أن  الضمان  الوقت  في  وتتم  الناجي،تكون مالئمة  مناسب   / للضحية  الفضلى  المصلحة  مع مراعاة    18ومتمحورة حول 
 . الخاصة بهم ومواطن ضعفهم  والحماية   السالمة ضماناحتياجات  

على محمل الجد وسنعمل على هذه التقارير بأولوية قصوى، ووفقًا للمبادئ   والحمايةضمان السالمة المتعلقة بمخاوف تقارير السنأخذ جميع 

نهج يركز ب عند بدء التحقيقات، سيتم إجراؤها من قبل محترفين ذوي خبرة ومؤهلين مدربين على التحقيقات الحساسة و. التوجيهية وإجراءاتنا

 . لضحية / الناجيعلى ا

 

اء تقديم شكوى دون حقد أو لتحقيق مكاسب شخصية  19بالعمل مع المشتكينبالن إنترناشونال تلتزم . لن يتم اعتبار أي شخص كضحية جر 
تلقي الدعم  لأي عمليات، وقبل عدم تعرضهم لمزيد من األذى أو عدم التمكين من  لوالضحايا / الناجين للتأكد من أنهم محور أي استجابة و

 . طوال الوقت
 

لجميع الموظفين  إعطاءهايمكن إعداد التقارير باستخدام اإلجراءات ذات الصلة و / أو اإلجراءات الخاصة بكل بلد والتي يجب أن يتم 
 .  والمنتسبينوالزوار 

 
 لدى بالن إنترناشونال.  وفقًا لسياسة اإلبالغ عن المخالفات ة الهوية مجهول كونلت يمكن أيًضا إعداد التقارير 

 
 . بشكل مناسبالكيدية التقارير سيتم معاقبة 

 

الناجين:   .3 القرارات واإلجراءات    سيتم اعتبارالتركيز على  تتم  جميع  السياسة  التي  للمخاوف واالدعاءات وانتهاكات هذه  واعية  استجابةً 
بسالمة وحقوق  سيتم توجيهنا  التعرض لها.  اآلثار المحتملة والفعلية للصدمة وتهدف إلى منع إعادة  بالن إنترناشونال    بالصدمة: ستدرك

خصوصية وكرامة الضحية  على  فظ  اسنح.  طراف، مع ضمان العدالة اإلجرائية لجميع األنالناجي   /ايا  واحتياجات ورغبات وتمكين الضح
في صنع القرار، حسب االقتضاء،    مباحترام وإشراكه  مالناجي من خالل الحفاظ على السرية )في حدود االستجابة للتقرير( ومعاملته  /

 . مدعم تعافي الضحية / الناجي وسالمتهلوتقديم معلومات شاملة وااللتزام باإلحاالت والمساعدة 

الحوادث ذات الطبيعة اإلجرامية المحتملة إلى سلطات إنفاذ القانون أو السلطات ذات الصلة بعد مراعاة رغبات الضحية / الناجي  سيتم إحالة 

بالن   تفرض القوانين المحلية أو الوطنية على. حيثما ورفاهية وسالمة جميع األطرافالطفل لضحية / الناجي لالبالغ وتقييم المصلحة الفضلى 

مخاطر لجميع  تدير اليجب تنفيذ خطة سالمة مناسبة  ؛اإلبالغ عن جريمة محتملة إلى الشرطة أو سلطات الرعاية االجتماعيةإنترناشونال 

 .المعنيين

 

والمشتكين وفقًا لنهجنا الذي يركز على الناجين وبغض النظر عما إذا تم تنفيذ استجابة رسمية )مثل   نسيتم تقديم الدعم للضحايا / الناجي 

في عملية إدارة الحوادث، مع إدراك التأثير الذي يمكن أن يكون لذلك، على المشمولين لآلخرين الحاجة التحقيق(. كما سيتم تقديم الدعم حسب 

يمكن أن يشمل ذلك االستشارة النفسية واالجتماعية المتخصصة  . ارتكاب سلوكيات غير الئقة أو ضارةسبيل المثال على الشهود والمتهمين ب 

والدعم الطبي والدعم القانوني و / أو الوصول إلى متخصصين آخرين والدعم المناسب حسب الحاجة. يمكن للضحايا / الناجين والمشتكين 

نحن ملتزمون بالتعلم من الضحايا / الناجين والمشتكين وأن  يتم ذلك.  دعم المتاحة لهم ومتىخيارات الاتخاذ اختيار ما إذا كانوا يرغبون في 

العناية الواجبة للتأكد من بذل إلى المهنيين والمنظمات المناسبة وأن يتم  حاالتنسترشد بهم، حيثما كان ذلك آمًنا ومناسبًا. سوف نضمن إحالة ال 

 . قيمنا ويضع رفاهية جميع األطراف المعنية كأولوية قصوى أنهم يتصرفون بما يتماشى مع 

 

  المساواة واإلدماج: تدرك بالن إنترناشونال أن االختالالت في القوة وعدم المساواة بين الجنسين وعدم المساواة االجتماعية هي الدوافع  .4
الم أنه في جميع  ندرك  الجنسي. نحن  للعنف والتحرش واالستغالل واالعتداء  توجد  الرئيسية  فيها،  نعمل  التي  عدم  حاالت من  جتمعات 

والمشاركون في البرنامج قد تعلموا قبول  الشركاء  يكون الموظفون وومن الممكن أن    االجتماعية؛عدم المساواة  المساواة بين الجنسين و
 وتحافظ عليها.  رص غير متكافئة غير قصد قوة تفاضلية وف عن وأن طبيعة عملنا يمكن أن تخلق   النمطية غير المتكافئة؛الصور المعايير و

االعتبار الطرق التي تخلق بها الهويات المتعددة معًا تجارب  بعين نأخذ ، حيث أننا  والحمايةلضمان السالمة نتخذ نهًجا متعدد الجوانب نحن 

نتخذ التحرش واالستغالل واالعتداء الجنسي. نحن الشخص في القوة والنوع االجتماعي وعدم المساواة االجتماعية وبالتالي التعرض للعنف و

  التدابير المناسبة لمعالجة التحيزات الضمنية والصريحة وغيرها من أشكال التمييز والعنف، والتي قد تنشأ بسبب تنوع هوية الشخص و / أو

  وبالتالي تؤدي إلىزز المساواة واإلنصاف  في عملية االستجابة بطريقة تعن نحن ندعم تمكين وإدماج الضحايا / الناجي . وضعه في المجتمع

 .زيادة سالمتهم وحمايتهم

 

يتحمل الجميع مسؤولية منع  .  بهايلتزموا  والزوار على دراية بهذه السياسة والشركاء  المسؤولية المشتركة: يجب أن يكون جميع الموظفين و .5
الخاصة بهم على    والحماية  السالمة  ضمانمسؤوليات    أخذ يجب على الجميع  و  التحرش واالستغالل واالعتداء الجنسيوالعنف والضرر  

 . محمل الجد والتمسك بمبادئ السياسة

لمنع جميع مخاوف الحماية   العالميةمع اآلخرين لدعم وتعزيز قدرة الشركاء والقطاع ومنظمتنا بالن إنترناشونال بالتعاون  بدورها ستعمل

دراية  وهذا يشمل عدم السماح ألي شخص عن ؛ مسؤولون عن خلق بيئات آمنة لجميع األطفال والمشاركين في البرنامجنحن . واالستجابة لها

 
سي واالجتماعي  الناجي" هو المصطلح المفضل بشكل عام في قطاعي الدعم النف. "غالبًا ما يستخدم مصطلح "الضحية" في القطاعات القانونية والطبية  18

يرجى . نستخدم كال المصطلحين كجزء من نهجنا الذي يركز على الناجين ونسمح للمتضررين باختيار المصطلح الذي يفضلونهصمود. نحن ألنه يشير إلى ال 

 للتعريف الكامل للضحية  1االطالع على الملحق 
للحصول على   1يرجى االطالع على الملحق . عنه أو قد يكون شخًصا آخرما يتم اإلبالغ  عايشالشخص الذي يتقدم بشكوى قد يكون الشخص الذي   19

 التعريف الكامل لمقدم الشكوى 
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يكون الشخص: حاليًا في السجن الرتكاب أي نوع من الجرائم بما في ذلك انتظار المحاكمة أو سبق   ماحيث ُمعيالً كونه أن يصبح أو يستمر في ب 

 . الله أن ارتكب جرائم ضد األطف

 

والشفافية .6 باالنفتاح  إنترناشونال  بالن  تلتزم  والمساءلة:  حيث  االنفتاح  و؛  واضحة  توقعات  قادتنا  الشخصية  سسيضع  المسؤولية  يتحملون 
سنحافظ على مسؤوليتنا في توفير المعلومات حول هذه السياسة  . خلق بيئات آمنة وشاملة لضمان ثقافة اإلنصاف واإلدماجالمؤسسية عن و

  لكيسنشرح التزاماتنا  .  والزوار   والمنتسبينالمجتمعات التي نعمل فيها والموظفين  أفراد  لجميع المشاركين في البرنامج واألطفال و  العالمية
جميع الموظفين  تجاه  مسؤولين    نبقى. لكي  والحماية   السالمة بضمان  مخاوف تتعلق    ةيفهم الجميع كيفية ممارسة حقوقهم وكيفية اإلبالغ عن أي 

الممارسات السيئة    ومنعومناقشتها    والحماية  السالمة   ضمانسنضمن إمكانية إثارة مخاوف    ؛والزائرين والمشاركين في البرنامج  والمنسبين
 . وتعزيزها بانتظام والحماية السالمة ضمان وستتم مراجعة تدابير ، والسلوكيات غير المالئمة ومعالجتها

  السالمة  ضمانتحدد معايير تطبيق منهجياتنا.  في كل ما نقوم به وجميع   والحماية  السالمة ضمانسنحافظ على مسؤوليتنا في ضمان تعميم 
. تتوفر التوجيهات  في جميع أجزاء عملياتنا وتدخالتنا  والحماية  السالمة ضمانالخاصة بنا المتطلبات الالزمة لضمان تضمين تدابير  والحماية

 . 2في الممارسة في الملحق  والحماية  السالمة ضمانالعامة لتنفيذ 

 األدوار والمسؤوليات 

 جميع الموظفين والمنتسبين والزوار:يجب على   .1

 االلتزام والمساهمة في بيئة يشعر فيها األطفال والمشاركون في البرنامج باالحترام والدعم واألمان والحماية؛ .أ

 ض الطفل أو المشارك في البرنامج لخطر العنف؛تتصرف أبًدا بطريقة تؤدي إلى عنف ضد طفل أو مشارك في البرنامج أو تعر  ال  . ب

 كن على دراية بأحكام هذه السياسة العالمية وااللتزام بها  . ت

و / أو  ستغالل أو االعتداء الجنسي  التحرش أو اال   مخاوف أو شائعات أو شكوك أو مزاعم عن األذى أو العنف أو  ةاإلبالغ بسرية عن أيقم ب . ث
 بالبالد ساعة( باستخدام اإلجراءات ذات الصلة و / أو الخاصة   24انتهاكات هذه السياسة على الفور )أو على األقل في غضون 

 يجب على جميع الموظفين:  .2

 (1)الملحق  والحمايةاالمتثال لهذه السياسة العالمية، بما يشمل مدونة قواعد سلوك ضمان السالمة  .أ

 يجب على المنتسبين والزوار:  .3

أو    1لملحق  منظمة بالن إنترناشونال )االخاصة ب  والحمايةبضمان السالمة  إما لمدونة قواعد السلوك الخاصة  الموافقة، بالتوقيع، على االمتثال   .أ
بشأن السلوك المناسب تجاه األطفال والمشاركين في البرنامج  بالن إنترناشونال المعنية    مكتبفي    20ت المناسبة األخرى التي وضعها مديرتوجيها ال

 توجيهي؛ أو كدليل( 1)الملحق  والحمايةضمان السالمة  فيما يتعلق بمشاركتهم باستخدام مدونة قواعد السلوك الخاصة ب

 توافق مع هذه السياسة العالميةتمتثل وا تاعد السلوك الخاصة بهم، شريطة أن يضمن مدير التعاقد أنه قومدونة االمتثال ل . ب

 : هيجب على المدراء ضمان أن  .4

يهم الثقة  يتم إعالم األطفال والمشاركين في البرنامج والمجتمعات التي نشارك معها أو نعمل أو نتواصل معها بأحكام هذه السياسة العالمية وأن لد .أ
 لقدرة على اإلبالغ عن أية حوادث تحصل ضد األطفال و / أو المشاركين في البرنامج؛وا

 التي تنطبق على دورهم أو مشاركتهم معنا؛ والحمايةضمان السالمة والزوار على دراية بمعايير تنفيذ  والمنتسبين ينالموظف . ب

 العنف ضد األطفال والمشاركين في البرنامج؛يدعمون ويطورون األنظمة التي تحافظ على بيئة آمنة وتمنع أنهم  . ت

 والحماية ضمان السالمة يتحملون المسؤولية عن ضمان دمج السياسة العالمية بالكامل في مجاالت مسؤوليتهم وفقًا لمعايير تنفيذ   . ث

 ضمان أنه:  21يجب على المدراء العامين  .5

السياسة العالمية ومع اإلرشادات العالمية إلعداد التقارير واالستجابة والتي    بالن إنترناشونال إجراءات محلية قائمة تتفق مع هذه  مكتبيوجد لدى   .أ
يجب تطوير هذه اإلجراءات المحلية بمساعدة  لبالن إنترناشونال.    مكتب تحدد متطلبات إعداد التقارير والطريقة التي يتم بها تصعيدها داخل كل  

يجب أن تكون السياسة واإلجراءات  .  إذا لزم األمرفي وقت أقرب  راجعة السياسة أو  المستشارين المحليين وتحديثها بانتظام بما يتماشى مع م
 الصيغ المالئمة لألطفال؛بالمعمول بها متاحة باللغات المحلية و

المعنية    مكتب  نفذي . ب إنترناشونال  تنفيذ  بالن  السالمة  معايير  تنطبق على سياقه  والحمايةضمان  بنا ألنها  منتسبين  والالموظفين  على  و م  الخاصة 
واألنشطة التي يقومون  الفعاليات  والزائرين واألطفال والمشاركين في البرنامج الذين يشاركون معهم باإلضافة إلى العمليات والبرامج والمشاريع و

  بها

ي البرنامج  يجب على المنظمات التي تعمل معنا في تنفيذ برامجنا ومشاريعنا وعملياتنا وفعالياتنا و / أو أنشطتنا التي تشمل األطفال والمشاركين ف .6
 2الواردة في الملحق  والحمايةاالمتثال إلرشادات ضمان السالمة 

  والحماية ضمان السالمة  ياسة العالمية من خالل التتبع والتدقيق اإللزامي لمعايير تنفيذ  مراقبة االمتثال لهذه السبالن إنترناشونال    مكاتبيجب على جميع   .7
عملية التدقيق  بالن إنترناشونال إنك  سيقود قسم الضمان العالمي التابع ل.  (1)انظر الملحق    والحمايةضمان السالمة  ومدونة قواعد السلوك الخاصة ب

ل مع األطفال ونضمن مشاركة األطفال والمشاركين في البرنامج والموظفين والمنتسبين والزائرين لمراجعة  باإلضافة إلى ذلك، سنعم.  مقابل المعايير
 .ومراقبة وتقييم تنفيذ هذه السياسة العالمية

 
 للحصول على تعريف كامل للمدير  1الرجاء مراجعة الملحق . موظف مسؤول عن اإلدارة المباشرة أو اإلشراف على عمل الموظفين أو المنتسبين  20
 أو مدير وطني  إنترناشونال إنكلبالن مدير تنفيذي   21
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 انتهاكات هذه السياسة
واالتفاقيات    بالن إنترناشونال  بمكتبلتأديبية الخاصة  واالستجابة، واإلجراءات ا  لإلبالغ في انتهاكات هذه السياسة وفقًا لإلرشادات العالمية    22سيتم التحقيق 

 . د الذي حدث فيه االنتهاكيجوز اإلحالة إلى السلطات القانونية إلجراء تحقيق جنائي بموجب قانون البال. التعاقدية

أسرع وقت ممكن بطريقة عادلة ومتسقة توفر حماية  سيتم التعامل مع أي ادعاء / اشتباه في حدوث انتهاك ضد أحد الموظفين أو المنتسبين أو الزائرين في 

قصد بها أن تكون يمكن اتخاذ إجراءات أثناء مرحلة التحقيق يُ . فعالة للضحية / الناجي وفي نفس الوقت تحمي حقوق الشخص الذي هو موضوع االدعاء

 . احترازية وليست عقوبة تأديبية أو افتراض الذنب

 

ا في ذلك اإلجراءات التأديبية التي تؤدي إلى الفصل المحتمل وإنهاء جميع العالقات بما في ذلك االتفاقات التعاقدية  قد تؤدي االنتهاكات إلى عقوبات بم
وياته المتقاطعة  والشراكة، وعند االقتضاء، اإلجراءات القانونية المناسبة أو غيرها من مثل هذه اإلجراءات. كما سيتم النظر في حقوق الجاني المزعوم وه

 . تقييم االتهامات الكاذبة أو الكيدية المحتملة ضدهمبإلبالغ  لضعفه أثناء التحقيق ونقاط  
 

فلن يتم اتخاذ أي   ؛ إذا أثيرت مخاوف مشروعة بشأن اإلساءة المشتبه بها لطفل أو مشارك في البرنامج ولكن ثبت أنه ال أساس لها من الصحة أثناء التحقيق 

 والكيدية.ومع ذلك، سيتم تطبيق العقوبات المناسبة في حاالت االتهامات الباطلة بلغ. إجراء ضد الم

: األحكام والمفاهيم الملحق 
 عند استخدامها في هذه الوثيقة: 

المعاملة بإهمال وسوء المعاملة العاطفية أو العنف النفسي  " جميع أشكال العنف الجسدي أو النفسي واإلصابة أو العنف واإلهمال أو اإلساءةتشمل " 
بر المواقع أو  واالعتداء واالستغالل الجنسيين والتحرش واالستغالل التجاري أو غيره. يمكن أن تحدث أعمال اإلساءة عبر اإلنترنت، على سبيل المثال، ع

تتكون  .  ا ينطوي على استخدام القوة الجسدية أو فشل في التصرف لمنع اإلساءةمدً  متعوسائل التواصل االجتماعي أو الهواتف المحمولة. قد يكون فعاًل 
المنظمات أو يفشلون في القيام به، عن قصد أو عن غير قصد، والذي ينتج عنه أو    أو المؤسسات أو المجموعاتاإلساءة من أي شيء يقوم به األفراد أو 

 . وكرامتهم وبقائهم وتطورهم  خريناآل لرفاهيةيحتمل أن يؤدي إلى ضرر فعلي أو محتمل 
 

شمل، هو يوا. أو دعمهبالن إنترناشونال  مكتبوالذين التزموا بالعمل مع بأجر أو دون أجر " إلى مجموعة من األفراد المتعاقد معهم منتسبيشير مصطلح "

والباحثين والجهات المانحة واالستشاريين  الرعاة والمتدربين ومن بين آخرين، أعضاء مجلس اإلدارة والمتطوعين )بما في ذلك المتطوعين من المجتمع( 

 بالن إنترناشونال(.  مكتباتفاقية شراكة مع ضمن والمقاولين والموظفين و / أو ممثلي المنظمات الشريكة والحكومات المحلية )عند العمل 

 

أطفال  وفتاة وفتى وشابة وشاب  -" بما يتماشى مع اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل وألغراض هذه السياسة العالمية على أنه أي شخص الطفليتم تعريف "

 (. انظر تعريف الشاب أو الشباب أدناه. )حقوق الطفل(األمم المتحدة لمن اتفاقية  1عاًما )المادة  18سن دون  –من هويات جنسانية أخرى 

 

هينة أو االستغالل التجاري أو  " جميع أشكال سوء المعاملة الجسدية و / أو العاطفية أو االعتداء الجنسي أو اإلهمال أو المعاملة المُ معاملة األطفال ساءةإ"

 . القوةصحة الطفل أو بقائه أو نموه أو كرامته في سياق عالقة المسؤولية أو الثقة أو على ضرر فعلي أو محتمل ينتج عنه غيره، مما 

 

ف " يُستخدم في أنشطة جنسية حقيقية أو بالمحاكاة أو أي تصوير  والذي  ، بأي وسيلة كانت، لطفل تصوير" بأنها أي مواد االعتداء الجنسي على األطفالتُعرَّ

وتنزيلها و / أو توزيعها )سواء عبر اإلنترنت أم  شمل أيًضا المشاركة في إنتاج أي من هذه المواد وعرضها . كما تلألجزاء الجنسية للطفل ألغراض جنسية

 .والرسوم الهزلية والرسومات والرسوم المتحركة المستعارةالصور تشمل ال( و

 

يكون الشخص الذي عانى مما تم اإلبالغ عنه )ضحية / ناجي( أو قد يكون شخًصا آخر )مقدم شكوى  ويمكن أن " هو الشخص الذي يقدم شكوى؛ المشتكي"

 . شكوىالبمشكلة ويقدم دراية صبح على ي طرف ثالث(

 

 " تعني المدير التنفيذي لبالن إنترناشونال إنك أو مدير محلي. المدير"

 

 : والحمايةلضمان السالمة " هو نهج المستجيب للنوع االجتماعيالتقاطعي  والحمايةضمان السالمة "

 

ة التي  يأخذ بعين االعتبار النوع االجتماعي للفرد والهويات والتجارب المتداخلة بشكل كامل من أجل فهم مدى تعقيد التحيز و / أو عدم المساوا  .أ
  والحمايةضمان السالمة  ؛ ومراعاة ذلك في احتياجات متصاعديواجهونها، أو على العكس من ذلك كيف يمكن أن يؤدي ذلك إلى وضع متميز  

 صة بهم الخا

بالنوع  مخاطر الحماية لجميع األفراد الذين نعمل معهم والتي تنبع من القضايا المتعلقة  تتعامل مع  التي    والحمايةضمان السالمة  دمج تدابير  ي . ب
عدم المساواة والسلطة  منع والتعامل مع تخلق مساحات آمنة حيث يكون من اآلمن ووالتمييز بين الجنسين للهوية األخرى التحيز االجتماعي و

 والتحيز 

يتطلب منا التفكير في وضعنا كمنظمة غير حكومية دولية بارزة واالعتراف باختالل توازن القوى الذي يسببه هذا داخل المنظمة )حيث تكمن  . ت
التي نتخذها بخصوص  وكيف تؤثر هذه على القرارات    المهيمنة" "المهيمنة" و "غير  المجموعات    عادةً التي هي قوة المنظمة داخل المنظمة، و

 . (، وكذلك بين المنظمة والمجتمع األوسعوالحمايةضمان السالمة 

والنوع  ،  سن وسوء المعاملة نتيجة لعملنا بسبب هويتهم الخاصة )ال  الضرريطور قدرتنا على تحليل كيف يمكن أن يتعرض األفراد لخطر   . ث

 
يرجى االطالع على  . الشخص )األشخاص( المسؤولتحديد  سيتم جمع المعلومات من أجل تحديد ما إذا كانت المخالفات قد حدثت، وإذا كان األمر كذلك،   22

 للحصول على تعريف كامل للتحقيق  1الملحق 
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 رق، واللون، واإلعاقة، إلخ.( ، والتوجه الجنسي، والقبيلة، والع  ماعياالجت

التمكين ويعزز   .ج بكل تنوعهم، ال سيما في عملية    إدماجيدعم  المساواة واإلنصاف واإلدماج    والحمايةضمان السالمة  األفراد  بطريقة تعزز 
 زيادة سالمتهم وحمايتهم بالتالي و

قد ينجم الضرر عن سوء المعاملة أو االستغالل . الرفاهية الجسدية أو النفسية أو العاطفية للطفل أو المشارك في البرنامج" هو أي تأثير ضار على الضرر"

 . سواء كان ذلك عن قصد أو بغير قصد

 

والجنس  النوع االجتماعي ال نظري لفهم كيفية تقاطع وتداخل جوانب الهويات االجتماعية والسياسية للشخص )على سبيل المثعمل " إطار التقاطعيةتعد "

لخلق أشكال مترابطة من التمييز واالمتياز )أو  والدين واإلعاقة والمظهر الجسدي والمشارك في البرنامج، وما إلى ذلك( والتوجه الجنسيرق والطبقة والع  

 .العوامليحدد التقاطع المزايا والعيوب التي يشعر بها الناس بسبب مجموعة من . الميزة / العيب(

 

 ولين عنها.عملية مصممة لجمع المعلومات من أجل تحديد ما إذا كان قد حدث مخالفة، وإذا كان األمر كذلك، الشخص )األشخاص( المسؤهي  "التحقيق"

 .إلى الموظف المسؤول عن إدارة أو اإلشراف على عمل الموظفين أو المنتسبين "اإلداري "يشير مصطلح 

 

 بالن إنترناشونال إنك.اتفاقية األعضاء واتفاقية ترخيص مع  توقع ةقانوني منشأة إلى " NO"" أو المنظمة الوطنيةتشير "

 

المركز العالمي والمركز  وهي تشمل بشكل عام. إحدى الشركات التابعة لها، بما في ذلك عند العمل من خالل بالن إنترناشونال إنك  إلى "PII" يشير
 . طريةوالمكاتب الق  رتباط اإلقليمي ومكاتب اال

 
ويشير إلى المسؤوليات وتدابير الوقاية واالستجابة واإلحالة التي نتخذها لمنع  ؛ إلى منع التحرش واالستغالل واالعتداء الجنسي "PSHEA" يشير مصطلح

 . األطفال والمشاركين في البرنامج من التعرض للتحرش الجنسي واالستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي

 

 "المشارك في البرنامج" 

  المشروع؛المشاركون المباشرون في البرنامج هم األشخاص المستهدفون والذين نعرف أنهم سيتأثرون على الفور بواحد أو أكثر من مخرجات البرنامج /  
 بالن إنترناشونال.  نيابة عن بالأو من قبل شركاء أو منظمات تعمل  بالن إنترناشونال  من قبل  النظر عما إذا كان يتم تسليمها مباشرةً بغض 

المشاركون المباشرون في البرنامج هم أفراد يتلقون المواد والمعدات والتدخالت مثل التدريب ونشر الوعي والتوجيه أو أي دعم شخصي   •
 آخر

أو قد    يكون المشاركون المباشرون في البرنامج فرًدا واحًدا في األسرة )على سبيل المثال، مشاركة أم في التدريب على التغذية(؛ يمكن أن   •
 جميع أفراد األسرة )على سبيل المثال، اآلباء المسجلين في برامج / مشاريع التغذية لتحسين تغذية األسرة وصحتها( وايكون

المشاركين  و  الوعي؛ نشر  أو  التأييد  والمشاركين في أحداث  والمؤيدين    وأسرهمالمكفولين  في البرنامج األطفال    يشمل المشاركون المباشرون •
 هذه ليست قائمة شاملة . أعضاء اللجان االستشارية الشبابية قبل بالن وفي المشاريع والبرامج المدعومة من 

ثانوية  منافع سوف يستمدون أنهم  سبب وجيه لتوقعهم ليسوا الهدف المباشر للمشروع، ولكن لديالمشاركون غير المباشرين في البرنامج هم األشخاص الذين 

 : ألفراد الذينهؤالء ا شمل . يمن مخرجات المشروع

ا في  الذين تلقوا تدريبً األهالي  )على سبيل المثال: أطفال    .يستفيدون من زيادة الموارد أو القدرات للمشارك المباشر في البرنامج في المشروع •
أو أفراد األسرة الذين يستفيدون أيًضا من زيادة دخل األسرة من خالل الشخص الذي شارك في  رعاية الوالدين  أو  الشخصية  مجال النظافة  

 ( مجموعات االدخار

ن يعيشون على سبيل المثال: األشخاص الذي)  التدخالت التي تهدف إلى تحسين ظروف المجتمع ككل وليس األفراد أو األسريستفيدون من   •
 (. العيادة الصحية أو المدرسة أو خدمات المياه المجتمعية التي تم تحسينها من خالل المشروعدائرة في منطقة  

 . وأن يشملوا الشباب الذين نتعامل معهم من خالل برامجنا والتدخالت المؤثرة سن  يمكن أن يكون المشاركون في البرنامج من أي 

ستكون هوية ف أو متطوع أو غير ذلك؛ محفز كمتدرب أو عامل  ، على سبيل المثالبالن إنترناشوناليكون ألحد المشاركين في البرنامج هوية ثانية مع حيثما 
 . والحمايةضمان السالمة االعتبار عند التعامل مع أي قضايا أو مخاوف تتعلق ب بعين ؤخذ المشارك في البرنامج هي الهوية المهيمنة التي ت

الوعي في وسائل اإلعالم العامة أو الذين قد يستفيدون في النهاية من التغييرات في   نشرالجمهور األوسع الذي يمكن الوصول إليه من خالل  مالحظة:  
إذا كانت هناك حاجة إلحصاءات لمشاريع كسب  .  المشاركين في البرنامج سواء بشكل مباشر أو غير مباشر  التشريعات أو السياسة ال يعتبرون جزًءا من

   .التأييد المحددة، فيجب أن يتم ذلك بطريقة مختلفة وأكثر مالءمة 

األطفال والمشاركين في البرنامج، مع ضمان عدم " هي المسؤوليات وتدابير الوقاية واالستجابة واإلحالة التي نتعهد بها لحماية والحمايةضمان السالمة "

أولئك المرتبطين بنا و  أن تعرض أي طفل أو مشارك في البرنامج ألي شكل من أشكال الضرر نتيجة ارتباطه بالمنظمة. هذا يشمل التأكد من أن اتصالهم بنا و

رفاهية الطفل أو المشارك في البرنامج أو عندما يتعرض الطفل أو المشارك توجد مخاوف بشأن  ماأو مشاركتهم في أنشطتنا وتدخالتنا وعملياتنا آمن وحيث /

بالن   مكاتبمن قبل يتم اتخاذ اإلجراءات المناسبة وفي الوقت المناسب لمعالجة هذا األمر ويتم تحليل الحوادث لضمان استمرار التعلم  ؛ في البرنامج للعنف 

 إنترناشونال. 

 

يغطي الجرائم  . إنه هو التطفل الجسدي الفعلي أو المهدَّد بطابع جنسي، سواء بالقوة أو في ظل ظروف غير متكافئة أو قسرية "االعتداء / العنف الجنسي"

واالعتداء   ، على سبيل المثال ال الحصر: محاولة االغتصاب )والتي تشمل محاوالت إجبار شخص ما على ممارسة الجنس الفموي(يشمل الجنسية بما 

 .تعتبر جميع األنشطة الجنسية مع شخص أقل من سن الرشد بمثابة اعتداء جنسي. شمل التقبيل واللمس بغير رضى(الجنسي )الذي ي

 

شمل الربح المادي أو االجتماعي أو  . إنه ي جنسية غاياتأي إساءة فعلية أو محاولة استغالل لموقف ضعف أو قوة متباينة أو ثقة لهو  " االستغالل الجنسي "
 . االستغالل الجنسي لآلخرالسياسي من 
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شخص يتحرش جنسيًا بشخص آخر إذا قام الشخص بتقدم جنسي غير مرحب به أو طلب غير مرحب به للحصول على خدمات  هو "  التحرش الجنسي"

نفسه بشكل غير الئق، في ظروف يكون فيها الشخص العاقل فيما يتعلق  عرض جنسية أو انخرط في سلوك آخر غير مرغوب فيه ذي طبيعة جنسية، أو 

 . تعرض الشخص الذي يتعرض للمضايقة لإلهانة أو أو الترهيب يةتوقع احتمالي من الممكن أنبجميع الظروف 

ويرتكبه أي شخص من أي لمرة واحدة، و يمكن أن يكون واضًحا أو غير مباشر، جسدي أو لفظي، متكرر أ، و يمكن أن يتخذ التحرش الجنسي أشكااًل مختلفة

الموظفين   باإلضافة إلىيمكن ارتكاب التحرش الجنسي ضد المشاركين في البرنامج وأفراد المجتمع والمواطنين نوع اجتماعي. جنس تجاه أي شخص من أي 

 . والعاملين

 

 ي.إلى التحرش الجنسي واالستغالل الجنسي واالعتداء الجنس "SHEA" تشير كلمة

 

باإلضافة إلى األفراد الذين يتقاضون  لبالن إنترناشونال  مكتب" إلى األفراد الذين يتقاضون رواتبًا منتظمة مقابل العمل في أي نيالموظفيشير مصطلح "

 .آخر مكتبولكنهم موجودون في  اأو من خاللهبالن إنترناشونال   مكتبرواتبهم عن طريق 

 

غالبًا ما يستخدم . " بالتبادلةيمكن استخدام المصطلحين "الضحية" و"الناجي. أو التحرشالجنسيين " شخص تعرض لالعتداء أو االستغالل الضحية / الناجي"

ى  هو المصطلح المفضل بشكل عام في قطاعي الدعم النفسي واالجتماعي ألنه يشير إلف ة"الناجي، أما "مصطلح "الضحية" في القطاعات القانونية والطبية

سمح للمتضررين من االعتداء واالستغالل الجنسيين باختيار المصطلح ننستخدم كال المصطلحين كجزء من نهجنا الذي يركز على الناجين و. نحن المرونة

 رة. أو زائ منتسبةأو  ة في البرنامج أو موظف ةيمكن للضحية / الناجية أن تكون مشارك. الذي يفضلونه

 

سوء المعاملة  وأاإلهمال أو المعاملة بإهمال   وأاإلصابة أو اإلساءة  وأ، نفسيشاب أو بالغ جميع أشكال العنف الجسدي أو ال " ضد طفل أو العنفيشمل "

  يمكن أيًضا أن تحدث أعمال العنف عبر اإلنترنت، . االستغالل التجاري أو غيره وأالتحرش  وأاالعتداء واالستغالل الجنسيين  وأالعاطفية أو العنف النفسي 

فشل في  القد يكون فعاًل متعمدًا ينطوي على استخدام القوة الجسدية أو . أو وسائل التواصل االجتماعي أو الهواتف المحمولةالشبكة على سبيل المثال، عبر 

 . التصرف لمنع العنف ضد شخص ما

 

ينتج عنه أو   يتكون العنف من أي شيء يقوم به األفراد أو الجماعات أو المؤسسات أو المنظمات أو يفشلون في القيام به، عن قصد أو عن غير قصد، والذي

 تطورهم. و  ئهمبقاويحتمل بشدة أن يؤدي إلى ضرر فعلي أو محتمل لرفاهية الطفل أو الشاب أو البالغ وكرامتهم 

 

مع األطفال والشباب من خالل ا يتواصلومن الممكن أن " إلى مجموعة من األشخاص الذين يزورون مكاتبنا أو برامجنا / مشاريعنا ورالزائيشير مصطلح "

 ا.قد يكون الزائر صحفيًا أو إعالميًا أو باحثًا أو راعيًا زائًرا أو مشهورً بالن إنترناشونال.  مكتب

 

أو  اأو التأقلم معه االمقيدة بهويته االجتماعية والسياسية، على تجنب العنف واالستغالل وسوء المعاملة أو مقاومتهإلى قدرة الشخص،  قابلية التأثرشير ت

الخطر األكبر للعنف واالستغالل وسوء المعاملة بسبب هوياتهم المتداخلة، على سبيل المثال، بسبب   مه  قابلية التأثراألشخاص الذين لديهم ا. التعافي منه

 .أو توجههم الجنسي أو أصلهم العرقي أو إعاقتهم أو سنهم أو مرضهمنوعهم االجتماعي 

 

 -من هويات جنسانية أخرى يافعين الشابات والشبان وال -األفراد  ؛ " بما يتماشى مع تعريفات األمم المتحدة الشباب" أو "اليافع / اليافعينيشمل مصطلح "

تغطي هذه المجموعة فئات "األطفال" و"المراهقين" و"البالغين" ولكنها تعتبر الشباب على أنهم لديهم احتياجات حماية  . عاًما 24و  15تتراوح أعمارهم بين 

 ن. ار وكبار السخاصة ويتطلبون اعتباًرا متميًزا بعيدًا عن األطفال الصغ
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 )تعدد الجوانب(  ية: التقاطعالملحق 

الهوية االجتماعية هي جزء  لدى الشخص.  مزيج الهويات االجتماعيةالنوع االجتماعي تدرك التقاطعية هي طريقة للتفكير في القوة واالمتياز و

السن والنوع تشمل هذه المجموعات االجتماعية التي تؤثر على هويتنا . يمكن أن عضو في مجموعة اجتماعيةعلى أنها ف عر  ت من كل منا 

ة أو السياسية  ي رق واللغة والمعتقدات الدين والجنس والخصائص الجنسية والتوجه الجنسي والجنسية واألصل العرقي واللون والع   االجتماعي

مع  النزاعاالجتماعية االقتصادية أو الثقافية والطبقة وأي تاريخ من  الخلفية أو األسرةوالحالة االجتماعية واإلعاقة والصحة البدنية أو العقلية أو 

 .القانون وأكثر من ذلك

 

بدالً من النظر في كل منها على ذاته أننا نفكر في أشكال متعددة من عدم المساواة )بناًء على هوياتنا االجتماعية( في الوقت  يةتعني التقاطع

 .التحيز وعدم المساواة أو القوة واالمتيازمع  قاطع( وتتراكم لخلق تجربة شخص ما حدة، وفهم كيف تتداخل )أو تت 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المرأة على أساس التحيز الجنسي وحده أو اضطهاد شخص أسود على أساس العنصرية وحدها أو  بدالً من التفكير في اضطهاد الفتاة أو 

إلى فهم   يةسعى التقاطعت س؛ على سبيل المثال. كيفية تقاطع هذه الهوياتية التقاطعتستعرض ؛ اضطهاد شخص معاق على أساس القدرة وحدها

ت المتراكبة في التحيز الجنسي والعنصرية والقدرة على التمكين في آن واحد وليس بشكل  كيفية تأثر الفتاة اآلسيوية المعاقة بالتداخل والتفاوتا

ذات لون ولديها إعاقة وقد تتحمل أشكااًل معينة من التحيز وعدم المساواة قد ال يتحملها  وآسيوية و 23هي متوافقة الجنس هذه الفتاة . منفصل

 ، إلخ. قات أو الفتاة البيضاء ذات اإلعاقةاعاألوالد اآلسيويون، أو الفتيات اآلسيويات غير الم

 

 .وجود فرص ومكافآت غير متكافئة لمختلف المواقف أو األوضاع االجتماعية داخل مجموعة أو مجتمع يعدم المساواة االجتماعية ه

 

 
 ه المحدد عند الوالدة متوافق الجنس شخًصا تتوافق هويته الجنسية مع جنس يصف  23

 السن

 الجنس 

 النوع االجتماعي

جتماعية الهوية اال  

 الخصائص الجنسية 

 التوجه الجنسي 

 الجنسية 

 األصل العرقي 

  اللون

رق   الع 
 اللغة 

 الديانة

 المعتقدات السياسية 

 اإلعاقة 

 الحالة الجسدية أو النفسية 

  األسرة

االجتماعية االقتصادية أو الثقافية  الخلفية  

 الطبقة 

 تاريخ النزاع مع القانون 

 الحالة االجتماعية
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بضمان السالمة السلوك الخاصة : مدونة قواعد المرفق 

 والحماية 
يقع على عاتق جميع الموظفين واجب التمسك بمبادئ سياسة  ج. بخلق بيئة آمنة لألطفال والمشاركين في البرنامبالن إنترناشونال  تلتزم منظمة

عالوة على ذلك، فإن التحرش  . العالمية وااللتزام بالحفاظ على بيئة تمنع العنف، سواء في العمل أو خارج العمل والحمايةضمان السالمة 

  ةسلوك جسيمإساءة من قبل الموظفين )بما في ذلك أولئك الذين يعملون في استجابتنا اإلنسانية( يشكل أفعال االعتداء الجنسي واالستغالل و

 عمل. وبالتالي قد تكون أسبابًا إلنهاء ال

 

 وبالتالي فإنني أوافق على القيام بما يلي: 

منفتًحا وصادقًا في تعامالتي مع األطفال والمشاركين في البرنامج وعائالتهم   وأن أكونالعالمية  والحمايةضمان السالمة االلتزام بسياسة  . أ
 والمجتمعات المشاركة في البرامج والمشاريع والعمليات واألحداث واألنشطة 

السن  األطفال والمشاركين في البرنامج بطريقة تحترم حقوقهم وسالمتهم وكرامتهم وتراعي مصالحهم الفضلى بغض النظر عن    معاملة .ب 
نة أو المعتقدات السياسية أو الحالة  ارق واللغة والدي رقي واللون والع  والتوجه الجنسي والجنسية واألصل الع  النوع االجتماعي  والجنس و

  النزاع ة أو الصحة البدنية أو العقلية أو األسرة أو الخلفية االجتماعية االقتصادية أو الثقافية أو الطبقة أو أي تاريخ من  االجتماعية أو اإلعاق 
 مع القانون

واستغاللهم، مع التأكد من أنني على دراية بالمخاطر  والمشاركين في البرنامج  إنشاء والحفاظ على بيئة تمنع العنف وإساءة معاملة األطفال   .ت 
 المحتملة فيما يتعلق بسلوكي وعملي، واتخاذ اإلجراءات المناسبة لتقليل المخاطر التي يتعرض لها األطفال والمشاركين في البرنامج

 : ن في البرنامجوالمساهمة في بناء بيئة يكون فيها األطفال والمشارك  .ث 

i.   وفقًا ألعمارهم ونضجهم    والحمايةلقة بضمان السالمة  المتعاحترامهم وتمكينهم من المشاركة في ومناقشة صنع القرار والتدخالت  يتم
 وقدراتهم المتطورة؛ 

ii.   مخاوف لديهم   ت إذا كان الذي يمكنهم فعله  والحماية وما  والحمايةضمان السالمة على اطالع جيد على حقوقهم في 

 بلألطفال والشباإظهار مستويات مرتفعة من السلوك المهني في جميع األوقات وتقديم نموذج إيجابي يحتذى به  . ج

ل  االمتثال لجميع المعايير الدولية والتشريعات المحلية ذات الصلة فيما يتعلق بعمالة األطفال واالمتناع عن استخدام األطفال )الذين تق . ح
لسنهم أو قدرتهم  عاًما( في العمل المنزلي أو أي عمل آخر، إذا كان هذا العمل غير مناسب أو استغاللي أو ضار نظًرا  18أعمارهم عن 
.  ضهم بشكل كبير لخطر اإلصابة أو االستغالل أو العنفيتعارض مع الوقت المتاح للتعليم واألنشطة الترفيهية أو يعر    يذالتنموية، وال

 للعمل المنزلي أو غيره من العمالة سن أفهم أنه يجب أال أستخدم مشارًكا في البرنامج من أي فإنني اإلضافة إلى ذلك، ب 

 : هذا يعني أنني. الن إنترناشونالب صوصية وسرية األطفال والمشاركين في البرنامج المرتبطين ب حترم خ أ . خ

i.  قبل تفاصيل االتصال الشخصية أو الدعوات لمشاركة تفاصيل االتصال الشخصية )بما في ذلك البريد اإللكتروني  أ طلب أبًدا أو  لن أ
ماعي والعنوان وكاميرا الويب وسكايب وما إلى ذلك( من أي طفل أو  وأرقام الهواتف وجهات االتصال على وسائل التواصل االجت 

أو مشاركة تفاصيل االتصال الشخصية الخاصة بي مع    نامرتبطة سابقًا بعملكانت  أو  حالياً  مشارك في البرنامج أو عائلة مرتبطة  
 لمنظمة بالن إنترناشونال راض األعمال التجارية  و / أو ألغبالن إنترناشونال    من قبل  هؤالء األفراد إال إذا تم التصريح بذلك صراحةً 

ii. أ أو  لن  أبًدا  أو األطفال  اإلفصاح  دعم  أفصح  المكفولة  العائالت  أو  البرنامج  المشاركين في  أو  التي تحدد األطفال  المعلومات  عن 
القياسية و / أو حصل على  بالن إنترناشونال    من خالل أي وسيط، ما لم يكن هذا اإلفصاح متوافقًا مع سياسات وإجراءات  المكفولين

 تشمل الوسائط الورق والصور ووسائل التواصل االجتماعيها. موافقة صريحة من 

iii. الذي ال يشرف عليه  بالن إنترناشونال    أبًدا بأي اتصال مع طفل أو مشارك في البرنامج أو أفراد األسرة المرتبطين بعمل  ومقلن أ
قد يشمل هذا االتصال على سبيل المثال ال الحصر الزيارات وأي شكل من أشكال  )أو عضو آخر(.    بالن إنترناشونال  وظفي أحد م

 النصية  االتصال عبر وسائل التواصل االجتماعي ورسائل البريد اإللكتروني والرسائل

iv. أن أ دائًما من  بزيارة رسمية أو عمل مع  نيتأكد  أقوم  إنترناشونال    عندما  التقاط صور لبالن  ألطفال والمشاركين في  وأرغب في 
 فإنني:  البرنامج المرتبطين بالمنظمة

سأقوم دائًما باستشارة مكتب بالن إنترناشونال المحلي أوالً للتأكد من أنه ال بأس في التقاط الصور في السياق المحلي وأن   ➢
 االستخدام المقصود للصور ال يتعارض مع سياسات المنظمة. 

في البرنامج )أو في حالة األطفال الصغار أو الوالد أو الوصي( إلبالغهم بالغرض  سأطلب اإلذن من الطفل أو المشارك   ➢
أنه لن تكون هناك الرفض مع إيضاح )األغراض( المحددة واالستخدام المقصود )بما في ذلك كيف وأين( واحترم قرارهم ب 

 أي تداعيات سلبية على اإلطالق من رفض هذه الموافقة 

 ترمة وال تؤثر سلبًا على كرامتهم وخصوصيتهممحتكون تأكد من أن الصور سأ ➢

 ض الطفل أو المشارك في البرنامج لخطر التعرف عليه أو تحديد مكانهأكد من أن استخدام الصور ال يعر  سأت  ➢

أو صور المشاركين في البرنامج على صفحات وسائل  بالن إنترناشونال  م مطلقًا بتحميل صور األطفال المرتبطين ب وقلن أ ➢
 هادون الموافقة الكاملة والصريحة من لمنظمة التواصل االجتماعي غير التابعة ل

ت  اإلبالغ واالستجابة ألية مخاوف أو شكوك أو حوادث أو مزاعم تتعلق بإساءة فعلية أو محتملة لطفل أو مشارك في البرنامج وفقًا لإلجراءا . د
 المطبقة في مكتب المشاركة 

تح . ذ أي  في  وسري  كامل  بشكل  قبل التعاون  من  إنترناشونال    قيق  األطفال  بالن  معاملة  بإساءة  المتعلقة  االدعاءات  أو  المخاوف  بشأن 
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 والمشاركين في البرنامج

بالن إنترناشونال   التي حدثت قبل أو تحدث أثناء االرتباط معوعلى الفور عن جميع التهم واإلدانات والنتائج األخرى لجريمة،    اإلفصاح  . ر
 . اءة معاملة طفل أو شابوالتي تتعلق باستغالل وإس

 

 أوافق على أنني لن أقوم بما يلي: 

ض الطفل أو المشارك في البرنامج لخطر   . أ االعتداء على أو استغالل أو التحرش بطفل أو مشارك في البرنامج أو التصرف بأي طريقة تعر 
 التناسلية األنثوية أو الزواج القسري أو زواج األطفال. الضرر؛ بما في ذلك من خالل الممارسات التقليدية الضارة مثل تشويه األعضاء 

ضمان لمس األطفال أو المشاركين في البرنامج بطريقة غير مناسبة أو بطريقة تتعارض مع معايير  أ عانق أو  أل أو  قب  أ لل أو أمسك أو  أد .ب 
 الثقافية أو االجتماعية والحماية السالمة  

عاًما بغض النظر   18الجنسي أو تطوير عالقات جسدية / جنسية مع أي شخص يقل عمره عن االنخراط في أي شكل من أشكال النشاط  .ت 
ً . عن سن الرضا محليًا  ال يعد االعتقاد الخاطئ بعمر الطفل دفاعا

  ض مصداقية ونزاهة عمل ألن ذلك يقو   سنهم، بغض النظر عن  بالن إنترناشونال االنخراط في عالقات جنسية مع المشاركين في برنامج .ث 
 ويستند إلى ديناميكيات قوة غير متكافئة بطبيعتهاالمنظمة  

إشراك المشاركين في البرنامج في أي شكل من أشكال النشاط الجنسي الذي يتضمن تبادل األموال أو العمل أو السلع أو الخدمات مقابل   . ج
هين أو االستغاللي ؛ وهذا يشمل تبادل المساعدة المستحقة للمشاركين الجنس، بما في ذلك الخدمات الجنسية أو غيرها من أشكال السلوك الم 

 في البرنامج

 ا تجاه طفل أو مشارك في البرنامج بطريقة غير مناسبة أو مسيئة أو مثيرة جنسيًا أو مهينة أو غير مناسبة ثقافًي  أتصرف استخدم اللغة أو  . ح

طوال الليل في منزلي أو في أي    ؤهمبالعمل، أو بقامشارك في البرنامج أو طفل / أطفال أتواصل معهم في سياق متعلق    أن يكون لدي   . خ
 مكان سكني أو سكن شخصي آخر 

مشارك في البرنامج أو طفل أتواصل معه في سياق متعلق بالعمل. عندما يكون من الضروري  الخاص بالالنوم في نفس الغرفة أو السرير   . د
يتماشى    األمر   سوف أتأكد من وجود شخص بالغ آخر وأن   ؛والمشاركين في البرنامجالنوم بالقرب من األطفال غير المصحوبين بذويهم  

 مع اإلجراءات المصرح بها

بأشياء ذات طبيعة شخصية لمشارك في البرنامج أو لطفل أتواصل معه في سياق متعلق بالعمل، )على سبيل المثال اصطحاب طفل    القيام . ذ
 . التي يمكنهم القيام بها من أجل أنفسهموتداء المالبس، وما إلى ذلك( إلى المرحاض / الحمام ومساعدته على خلع / ار

سوف أتأكد  و  قضاء الوقت بمفردي بعيًدا عن اآلخرين مع المشاركين في البرنامج أو األطفال الذين أتواصل معهم في سياق متعلق بالعمل؛ . ر
مكان عام مفتوح حيث يتواجد اآلخرون في مكان مرئي  مع الطفل / الشاب في  أن أكون  دائًما من وجود شخص بالغ آخر معي و / أو  

 لآلخرين

 عليهم جسديًاي عتدأضرب األطفال أو المشاركين في البرنامج أو أ . ز

استخدم أي شكل من أشكال العقاب البدني / التأديب من أي درجة أو استخدام القوة البدنية من أي نوع تجاه األطفال والمشاركين في   .س 
 البرنامج 

 حط من قدر األطفال و / أو المشاركين في البرنامج أو ترتكب أي شكل من أشكال اإلساءة العاطفية هين أو ت  خجل أو ت  ت  التصرف بطرق  .ش 

في سياق عملي، أمارس التمييز ضد طفل )أطفال( ومشارك )مشاركين( معينين في البرنامج أو أظهر معاملة تفاضلية أو تفضيلية على   . ص
 نحو يضر بهم أو يضر باآلخرين

وير العالقات مع األطفال والمشاركين في البرنامج أو االنخراط في أي ممارسة معهم أو تطوير السلوك تجاههم والذي يمكن بأي حال  تط . ض
 من األحوال اعتباره أو تفسيره على أنه استغاللي أو مسيء 

 فيه، وهو سلوك غير قانوني أو غير آمن أو مسيء  أشارك عن سلوك األطفال أو المشاركين في البرنامج أو  ىتغاضأ .ط 

كاميرات رقمية أو أي وسيلة من هذا القبيل الستغالل األطفال أو    وأ كاميرات فيديو  أو  هواتف محمولة    وحاسوب أستخدم أي أجهزة  أ .ظ 
 عليهم نمرالمشاركين في البرنامج أو مضايقتهم أو الت 

ب إلى مواد اعتداء جنسي على األطفال أو    أدخل  . ع باسم "المواد اإلباحية  )عرضها أو إنشائها أو تنزيلها أو توزيعها  أقوم  يشار إليها عادةً 
،  أو الهواتف المحمولة أو كاميرات الفيديو / الرقمية أو األجهزة اإللكترونية األخرى أو أي وسائط أخرىالحاسوب  لألطفال"( عبر أجهزة  

 من قبل منظمة بالن إنترناشونال  مملوكة  سواء كانت ممتلكات شخصية أو ممتلكات

 

جميع اإلجراءات والسلوكيات ذات الصلة التي قد تضر  استعراض يجب على الموظفين والمنتسبين والزوار . ما ورد أعاله ليس قائمة شاملة

 وضمان سالمتهم وأمنهم. بحقوق األطفال والمشاركين في البرنامج 

 

 معنا االنخراطالسلوك الشخصي خارج العمل أو 
ومع ذلك، فإن اإلجراءات المتخذة  .  والزوار حياتهم الشخصية المنتسبون  ملي المعتقدات وأنظمة القيم التي من خاللها يدير الموظفون ونحن ال ن  

  والحماية ضمان السالمة  خارج ساعات العمل والتي ي نظر إليها على أنها تتعارض مع هذه السياسة أو تضر بسمعة المنظمة فيما يتعلق بمعايير  
 .  الخاصة بنا قد ت عتبر انتهاًكا لهذه السياسة

 

 . سواء في العمل أو في الخارج   والحماية لضمان السالمة بمبادئ السياسة العالمية  وزوارنا االلتزام  ومنتسبيناموظفينا ومديرينا يجب على 
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 : توجيهات تنفيذ الحماية عمليًا المرفق 
منع التحرش واالستغالل واالعتداء الجنسي تجاه األطفال والمشاركين في البرنامج و  والحماية ضمان السالمة  متطلبات    التوجيهات تحدد هذه  

 .في تنفيذ برامجنا / مشاريعنابالن إنترناشونال  مكاتب المنظمات التي تعمل مع  التي تنطبق على و

مع األطفال والمشاركين    وتعملأنها على اتصال باألطفال والمشاركين في البرنامج  ب تنطبق بشكل خاص على المنظمات التي تم تقييمها  إنها  
األطفال والمشاركين في البرنامج. ي توقع    تؤثر على  اوتأثيرهتأييدها  و  اوأنشطته   اوعملياته  اوبرامجه  امشاريعهالتي تكون  في البرنامج و / أو  

عة أنشطتها والمخاطر التي  حسب االقتضاء بناًء على طبي التوجيهات  أن تبني على هذه  بالن إنترناشونال    مكتبقبل  من المنظمات الممولة من  
 .  يتعرض لها األطفال والمشاركين في البرنامج

بيئة آمنة ووقائية لألطفال    التوجيهات توضح   التزامنا بدعم واحترام حقوق األطفال والمشاركين في البرنامج في الحماية من األذى وتوفير 
 بالن إنترناشونال.  مكتبة من قبل والمشاركين في البرنامج الذين يشاركون في أي برامج / مشاريع ممول 

تطبيق   االقتضاء التوجيهات  يجب  البرنامج حسب  المشاركين في  أو   / و  باألطفال  يتعلق  التي تعمل معها    باالعتماد  فيما  المجموعة  على 
 . المنظمة

واالستغالل واالعتداء الجنسي    والتحرش   والحماية عوامل خطر ضمان السالمة  : يجب على المنظمة اتخاذ التدابير المناسبة إلدارة  الوقاية .1
  والحماية الوقاية ضمان السالمة  يجب أن تشمل تدابير  .  اممنع اإلساءة واالستغالل قبل حدوثهضد األطفال و / أو المشاركين في البرنامج و

الجنسي ومدونة قوسياسات  المؤسسيين   التحرش واالستغالل واالعتداء  بها؛  منع  المرتبطة  السلوك واإلجراءات  المخاطر  وواعد  إدارة 
ومنع التحرش واالستغالل واالعتداء   والحماية معلومات ومصادر ضمان السالمة المتعلقة بعملياتها وأنشطتها وتدخالتها؛ وإنتاج وتعزيز  

 األطفال والمشاركين في البرامجالجنسي تجاه 

من شأنه المساس بسالمة وحماية  تصرف  التأكد من أن موظفيها يتجنبون أي سلوك أو  : يتعين على كل منظمة  مدونة قواعد السلوك .2
األطفال و / أو المشاركين في البرنامج ضمن أنشطتها وعملياتها وبرامجها. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تضع البرامج واألنشطة التي  

تضمن اتصااًل مباشًرا بينهم إرشادات حول السلوك المتوقع والمقبول  مع األطفال و / أو المشاركين في البرنامج أو التي ت   تعمل مباشرةً 
 . لألطفال و / أو المشاركين في البرنامج تجاه بعضهم البعض. يجب أن يتم دمج ذلك في وثائق السياسة والممارسة 

ومنع التحرش    والحماية المة  ضمان الس: يجب على المنظمة أن تضمن أن جميع سياسات وإجراءات  المساواة بين الجنسين وعدم التمييز .3
االعتراف بأن  يجب  .  ياعتماد نهج تقاطعب االعتبار متطلبات المساواة بين الجنسين وعدم التمييز  بعين  تأخذ  واالستغالل واالعتداء الجنسي  

اطر مختلفة تتعلق  الفتيات والفتيان والشابات والشبان واألطفال والمشاركين في البرنامج من مختلف الهويات الجنسية قد يواجهون مخ
أو الجنس أو  السن  بسالمتهم وحمايتهم وأن جميع األطفال و / أو المشاركين في البرنامج لهم حق متساو في الحماية بغض النظر عن:  

ة أو الحالة  رق أو اللغة أو المعتقدات الدينية أو السياسي رقي أو اللون أو الع  أو التوجه الجنسي أو الجنسية أو األصل الع  النوع االجتماعي  
 االجتماعية أو اإلعاقة أو الصحة البدنية أو العقلية أو األسرة أو الخلفية االجتماعية االقتصادية أو الثقافية أو الطبقة 

: يجب أن تكون هناك إجراءات فحص مفصلة لجميع الموظفين )بما في ذلك المتطوعين بدون أجر( الذين سيتواصلون  الفحصإجراءات   .4
متاحة في كل بلد ويتم تحديثها الفحص  و المشاركين في البرنامج )بشكل مباشر أو غير مباشر(. يجب أن تكون إجراءات  مع األطفال و / أ 

مرجعية من الشرطة أو ما يعادلها،  تحققات  شهادة حسن السيرة والسلوك وحص  على أساس منتظم حيثما أمكن ذلك. قد تشمل إجراءات الف 
المراجع التي تدعم  وعملية التقديم والمقابلة المفصلة؛  ووالتحقق من أن المتقدمين غير مدرجين في السجالت الوطنية للجناة األطفال؛  

 . مالءمة مقدم الطلب للعمل مع األطفال و / أو المشاركين في البرنامج

المشاركين في البرامج على  التابعين  جميع الموظفين والمقاولين من الباطن أو االستشاريين أو  : يجب على المنظمة التأكد من أن  الوعي .5
باإلضافة  في ذلك.  ومسؤولياتهم    ومنع التحرش واالستغالل واالعتداء الجنسي  والحماية ضمان السالمة    وسياسات وإجراءات  دراية بمخاطر 

يعرفوا السلوكيات  لكي  أو مقدمي الرعاية بذلك  األوصياء  لبرنامج وأولياء أمورهم أو  إلى ذلك، يجب إبالغ األطفال و / أو المشاركين في ا
 مخاوف  ةالمتوقعة وكيفية اإلبالغ عن أي 

وكشف    منع: يجب على المنظمة تطوير ومشاركة قدرة كل من يعمل مع األطفال و / أو المشاركين في البرنامج من أجل  تشارك القدرات  .6
وال سيما فيما    ومنع التحرش واالستغالل واالعتداء الجنسي   والحمايةلمخاوف ضمان السالمة  شكل مناسب  واالستجابة ب عن  واإلبالغ  

تنفيذها المؤسسية  يجب بذل الجهود لضمان فهم السياسات والممارسات  االجتماعي والهويات األخرى.  نوع  اليتعلق باختالف   وإمكانية 
 التدريبية المستمرة لجميع الموظفين والمتطوعين وغيرهم من المنتسبين بفعالية من خالل التوجيهات اإللزامية والدورات 

: يجب أن يشارك األطفال و / أو المشاركون في البرنامج بنشاط وبشكل هادف وأخالقي  مشاركة األطفال و / أو المشاركين في البرنامج .7
وفقًا لقدراتهم المتطورة. يجب أال يتم التعامل مع  الجنسي ومنع التحرش واالستغالل واالعتداء   والحمايةضمان السالمة  في تطوير تدابير 

القلق تثير  أشياء  أنهم مجرد  البرنامج على  في  المشاركين  أو   / الجد    ؛األطفال و  والتعامل معهم على محمل  إليهم  االستماع  يجب  بل 
 . هم الخاصة ؤومعاملتهم كأفراد لديهم آرا

ضمان السالمة  ن من اإلبالغ اآلمن عن مخاوف  : يجب إنشاء آليات تمك  لألطفال و / أو المشاركين في البرنامج والموظفين  اإلبالغآليات   .8
يجب أن تضمن هذه اآلليات التصعيد المناسب للمخاوف داخل المنظمة واإلحالة إلى    . والتحرش واالستغالل واالعتداء الجنسي  والحماية

ية  يجب أن تكون آليات اإلبالغ الخاصة باألطفال والمشاركين في البرنامج سهلة المنال وود، كما  السريةباإلضافة إلى  السلطات المختصة  
ت الشكاوى بمشاركة ومدخالت مجموعات مختلفة من األطفال والمشاركين في  ومراعية الحتياجاتهم المختلفة. من المهم أن يتم إنشاء آليا

 جميع المستخدمين حسب الضرورة تكون مناسبة لبحيث   ؛ المجتمعات باإلضافة إلى البرنامج 

كين في البرنامج : يجب أن تتضمن السياسات واإلجراءات التنظيمية تدابير مناسبة لدعم وحماية األطفال و / أو المشاراالستجابة والمتابعة  .9
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والتحرش واالستغالل واالعتداء    والحماية ضمان السالمة  مخاوف  لالستجابة لعند ظهور مخاوف. يجب أن تأخذ جميع التدابير المتخذة  
بعين   تكون  الجنسي  وأن  البرنامج  في  المشاركين  أو  للطفل  الفضلى  المصلحة  االجتماعيالختالف  مراعية  االعتبار  وهوياتهم   نوعهم 

ضمان الحفاظ على سالمتهم وحمايتهم. يجب تقييم المخاطر بشكل مناسب لتدابير االستجابة والسعي لضمان عدم  ؛ وذلك من أجل  األخرى
 حدوث أي ضرر إضافي للطفل و / أو المشارك في البرنامج نتيجة ألي إجراءات تتخذها المنظمة 

باإلضافة  .  المخاوف واالحتفاظ بالمعلومات وفقًا لسياسات الخصوصية والسرية الخاصة بالمنظمة و / أو التشريعات المحلية  تدوينيجب  
 المؤسسي.  تقييم االستجابة ومتابعة التعلم المؤسسية إلى ذلك، يجب أن تضمن العمليات  

ساءة معاملة األطفال و / أو المشاركين في البرنامج بما يتماشى مع  شكاوى تتعلق بإ  ةبأي بالن إنترناشونال    يجب على المنظمة أيًضا إبالغ
 القائمة. تفاقية اال

لكل منظمة على فترات منتظمة حسب ما تحدده    والحماية ضمان السالمة  سياسة  ومراقبة  : يجب مراجعة تنفيذ  التنفيذ والمراقبة والمراجعة .10
 األقل حيثما أمكن( سنوات على 3المنظمة ويفضل أن يكون ذلك كل ثالث )

المنظمة على العقوبات المناسبة والتدابير التأديبية   وإجراءات  : يجب أن تنص سياساتلموظفي المنظمة   واإلجراءات التأديبية العقوبات   .11
ن حتى  لموظفي خدمات االتي تضمن حماية األطفال والمشاركين في البرنامج من المزيد من األذى المحتمل. قد يشمل ذلك التعليق الفوري ل

،  يحين الوقت الذي تتم فيه متابعة االدعاءات وإثباتها أو دحضها و / أو عندما ي دان الموظفون بإساءة معاملة طفل أو مشارك في البرنامج
 مع ذكر السبب الموظف المذكور فوًرا خدمات يتم إنهاء  حيث 

وصياء( القانونيين عند االقتضاء( و / أو المشاركين في  : يجب أن تزود المنظمة األطفال )ووالديهم / الوصي )األالموافقة المستنيرة  .12
( التخاذ قرار مستنير بشأن مشاركتهم في البرامج واألنشطة، بما  ذات صلةالبرنامج بجميع التفاصيل الضرورية )بما في ذلك أي مخاطر  

في البرنامج )بما في ذلك كيف وأين سيتم في ذلك أي تسجيالت صوتية أو مقاطع فيديو أو صور فوتوغرافية لألطفال و / أو المشاركين 
 . استخدامها(. يجب أال تتم المشاركة و / أو استخدام المعلومات و / أو الصور إال بعد الحصول على الموافقة

البرنامج، : يجب التعامل بسرية مع المعلومات الشخصية المتعلقة بأي طفل أو أطفال و / أو مشاركين في  حماية المعلومات الشخصية .13
. يجب أن  أم ال  سواء تم الحصول على هذه المعلومات كجزء من البرامج / المشاريع التي تشمل األطفال و / أو المشاركين في البرنامج

البيانات واستخدامها مع   إلى هذه  للوصول  المنظمة  المسؤوليات داخل  المناسبة، وفقًا    التصاريحتكون هناك إجراءات واضحة توضح 
صوصية البيانات المحلية والعالمية. باإلضافة إلى ذلك، ال ينبغي الكشف عن هذه البيانات ألي طرف ثالث إال وفقًا لسياسات  إلطارات خ

معلومات يمكن    ةالحصر أي ولكن دون  المعلومات الشخصية على سبيل المثال  تشمل  .  المطبقةالمنظمة أو وفقًا لما تقتضيه القوانين المحلية  
 ا لتحديد هوية الطفل و / أو المشارك في البرنامجربطها أو استخدامه

كجزء من عمليات    ومنع التحرش واالستغالل واالعتداء الجنسي   والحماية ؤكد ضمان السالمة  : يجب على المنظمة أن ت العمل مع الشركاء .14
التي تم التعاقد معها أو دعمها للعمل  الطرف الثالث    منشآتعندما يتعلق األمر بعمل الشراكة. يجب أن تخضع  الخاصة بها  العناية الواجبة  

المحدد  ونهجها    ومنع التحرش واالستغالل واالعتداء الجنسي   والحمايةضمان السالمة مع األطفال والمشاركين في البرنامج لنفس مبادئ 
ون على اتصال مباشر أو  في سياسة المنظمة وإجراءاتها. يجب أيًضا أن يخضع البائعون والموردون والمتعاقدون اآلخرون الذين قد يكون 

 ومنع التحرش واالستغالل واالعتداء الجنسي.   والحمايةلتدابير ضمان السالمة غير مباشر مع األطفال أو المشاركين في البرنامج 
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الضررقرار عدم  ة: شجرالمرفق 
 عدم التسبب بالضرر إلى:  . أ

بمعنى   –سنه أي مشارك في البرنامج بغض النظر عن  أي طفل بغض النظر عن ارتباطه بالمنظمة

نخدمه من خالل برامجنا / الذي بالغ الشاب أو الطفل أو ال

 تدخالتنا 

المنظمة  أن أحد موظفي بالن إنترناشونال ب  إذا تم إبالغ منظمة

أو أحد المنتسبين أو الزائرين قد أضر / ارتكب عمالً من أعمال  

ضمان السالمة  فسنتخذ إجراًء بموجب سياسة   ؛العنف ضد طفل

 العالمية  والحماية

المنظمة   بأن أحد موظفي منظمة بالن إنترناشونالإذا تم إبالغ 

أو أحد المنتسبين أو الزائرين قد أضر / ارتكب عمالً من أعمال  

العنف ضد أحد المشاركين في البرنامج، فسنتخذ إجراًء بموجب  

 العالمية يةوالحماضمان السالمة سياسة 

أو عندما يكشف الطفل عن  منظمة بالن إنترناشونال  عالوة على ذلك، عندما يتم اإلبالغ عن إساءة معاملة طفل في المجتمع إلى

أو أحد المنتسبين أو الزائرين، فسنستجيب لذلك بما  بالن إنترناشونال إساءة إلينا ولم يتم ارتكاب هذا الفعل من قبل أي من موظفي 

طة /  إحالة القضية إلى الوكالة / السل سنقوم ب ( وبالنالحد األدنى من متطلبات جميع مكاتب )  يتماشى مع خريطة الحماية المحلية

مج األخرى  االبرإعداد الحماية وتدخالت ضمن تدخالت خدمات الدعم المحلية الصحيحة للرعاية واالهتمام و / أو استيعاب القضايا 

 يمكن القيام بهما حسب االقتضاء / الحاجة / 

 

 ؟" والحمايةشجرة قرار "هل هي حالة ضمان السالمة  .ب

 ال نعم السؤال 

   عاًما؟  18المزعوم أقل من هل عمر الضحية / الناجي  .1

   هل تم خرق قانون محلي لحماية الطفل / هل اإلجراء المزعوم ضد قوانين حماية الطفل المحلية؟  .2

   ؟بالن إنترناشونالهل الضحية / الناجي المزعوم مشارك في برنامج  .3

   هل الضحية / الناجي المزعوم طفل مكفول من قبل بالن إنترناشونال؟  .4

   الضحية / الناجي المزعوم فرد من أسرة الطفل المكفول من قبل بالن إنترناشونال ؟ هل  .5

هل الضحية / الناجي المزعوم يتلقى أي منفعة مباشرة )على سبيل المثال مشارك في البرنامج( أو غير مباشرة   .6
( يتم تمويلها من خالل  )على سبيل المثال، أحد أفراد األسرة المباشرين لمشارك في برنامج بالن إنترناشونال

 بالن إنترناشونال؟ مشروع / برنامجأنشطة أموال ميزانية 

  

   هل تملك بالن إنترناشونال سلطة حجب هذه المنفعة؟  .7

 هل يمكن للضحية / الناجي المزعوم أن يخشى االنتقام أو أي عواقب سلبية إذا:  .8

 قام بتقديم إبالغ / شكوى  •

 و / أو عاطفي؛ رفض أي تقدم جسدي / جنسي /  •

 عاطفية إنهاء أي عالقة جسدية / جنسية / قام ب  •

  

هل تلقى الضحية / الناجي المزعوم أي سلع أو معاملة تفضيلية أو أموال مقابل ممارسة الجنس أو خدمات   .9
 جنسية؟ 

  

 
 . العالمية  والحمايةضمان السالمة فإن هذا الحادث ال يقع ضمن نطاق سياسة    ؛المذكورة أعاله  بـ "ال" على جميع األسئلةإذا أجبت 

ي رجى المتابعة  .  العالمية   والحمايةضمان السالمة  المذكورة أعاله، فإن هذا الحادث يقع ضمن نطاق سياسة    أجبت بنعم على أي من األسئلةإذا  
 . داخلية أم خارجية أدناه لتحديد ما إذا كانت حالة  C إلى شجرة القرار

عاًما وما فوق( ليس    18بإيذاء شخص بالغ )على سبيل المثال يبلغ من العمر  بالن إنترناشونال  يرجى مالحظة أنه في حالة قيام فريق عمل  
إنترناشونال  بالن  سلوك  مدونة قواعد  فستحتاج إلى اإلبالغ عن المشكلة بموجب  ؛  بذلكبالن إنترناشونال  مشارًكا في البرنامج، ويتم إبالغ  

 . أو التصرفات التي تضر بسمعة المنظمةتجاه بعضهم البعض سلوك الموظفين إنك إلساءة  
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 اإلبالغ بموجب السياسة  .ت

 

 ما الذي تحتاج إلى اإلبالغ عنه؟ 
 أنت تحتاج إلى اإلبالغ بموجب هذه السياسة: 

أو زائًرا؛ حيث يجب اإلبالغ عن جميع مخاوف ضمان السالمة   . أ حيثما يكون الجاني المزعوم موظفًا لدى بالن إنترناشونال أو منسباً 
وانتهاكات السياسة )بما في ذلك تلك المتعلقة بتدخالتنا وأنشطتنا وعملياتنا ومشاركتنا(. يشار إلى هذه الحاالت أيًضا على أنها    والحماية
 لية قضايا داخ 

حيثما يكون الجاني المزعوم خارج نطاق السياسة )أي ليس موظفًا أو منسباً أو زائًرا(. يجب اإلبالغ فقط عن مخاوف ضمان السالمة   . ب 
المتعلقة باالعتداء واالستغالل الجنسيين أو جريمة محتملة وفقًا للتشريعات المحلية و / أو أشكال العنف الخطيرة األخرى التي    والحماية 
يشار إلى هذه الحاالت  .  بموجب السياسةالتي تصبح المنظمة على دراية بها،    إلى مكتب / موظفي بالن إنترناشونال أو   بالغ عنهايتم اإل

 أيًضا على أنها قضايا خارجية 

 . يتطلب القانون المحلي ذلك ماجميع أنواع اإلساءة والعنف بغض النظر عن الجاني حيث  . ت 

 إلى َمن يجب عليك اإلبالغ؟

، حيث العالمية والحمايةضمان السالمة ذه السياسة، يوجد في كل مكتب موظفين مخصصين للتعامل مع انتهاكات سياسة بموجب ه

 )ومنع التحرش واالستغالل واالعتداء الجنسي(. والحمايةضمان السالمة يُعرف هؤالء الموظفون باسم نقاط اتصال 
 
: إذا كانت لديك مخاوف فال تضي ع الوقت في التساؤل عما إذا كانت هذه المخاوف أمًرا يجب اإلبالغ عنه بموجب السياسة. يجب عليك على  هام

)ومنع التحرش واالستغالل واالعتداء  والحمايةضمان السالمة ساعة( تقديم تقرير إلى مسؤول اتصال   24الفور )على األقل في غضون 

ر المباشر و / أو مدير المكتب المعني. سيتخذون بعد ذلك إجراءات أخرى لضمان معالجة المشكلة وإجراء اإلحاالت المناسبة  ( والمدي الجنسي

 بما يتماشى مع اإلجراءات المحلية. 

 
 ونال.  لدى بالن إنترناشوفقًا لسياسة اإلبالغ عن المخالفات   الهوية يرجى مالحظة أنه يمكن أيًضا تقديم التقارير بشكل مجهول

 

بالن   وتدريب حسب االقتضاء لمشاركتك معخطية )تقع على عاتق مكتبك المحلي / المشارك مسؤولية تزويدك بتوجيهات 

العالمية  والحمايةضمان السالمة وانتهاكات سياسة  والحمايةضمان السالمة حول كيفية اإلبالغ عن مخاوف إنترناشونال( 

أو مدير ك المباشر إذا لم يتم ذلك، فاطلب التحدث إلى مدير(. ينبغي اإلبالغ عنه ولمن يجب اإلبالغواالستجابة لها )سيشمل ذلك ما 

 (.)ومنع التحرش واالستغالل واالعتداء الجنسي والحمايةضمان السالمة المكتب أو نقطة اتصال 


